
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

              Από το πρακτικό της 04/12-02-2021 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (12) δώδεκα  του μηνός 

Φεβρουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 107/08-02-2021 πρόσκληση της Προέδρου, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας 

(ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

 

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  08 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  25  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Υπογράφηκε  κοινή Υπουργική απόφαση  η ΓΔΟΥ154/2021 που δημοσιεύθηκε 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 540/11-02-2021) και αφορά  επιστρεπτέα προκαταβολή νο.6 

για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοιού 

COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουαρίο 2021». Όπως και στον προηγούμενο κύκλο έτσι και τώρα, έχει 

ανακοινωθεί το 50% της ενίσχυσης να είναι μη επιστρεπτέο και  προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου 

επιπέδου απασχόλησης στην επιχείρηση έως και 31 Ιούλιου του 2021. Το υπόλοιπο 50% αποπληρώνεται σε 

48 ισόποσες δόσεις μετά  από ένα χρόνο  με επιτόκιο λιγότερο του 1% ετησίως  και είναι έσοδο 

αφορολόγητο. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της 

ΑΑΔΕ (myBusinessSupport | ΑΑΔΕ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 22η Φεβρουαρίου 2021. Η 

Υποβολή αίτησης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α για την 6η 
επιστρεπτέα προκαταβολή  
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είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών 

διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ..Α είναι στους δικαιούχους και πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μιας και εχει μείωση εσόδων πάνω από 20% και για 

τον λόγο αυτό προτείνω να κάνουμε την αίτηση που απαιτείται έτσι ώστε να διεκδικήσουμε το αντίστοιχο 

ποσό που μας αναλογεί μιας και οφελούμαστε σαν επιχείρηση από την στιγμή που το επιστρεπτέο είναι το 

50% κερδίζουμε οικονομικά το υπόλοιπο 50%».  

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να υποβάλλουμε άμεσα την αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής 6 στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «myBusinessSupport», του  taxisnet εφόσον ανήκουμε  στους δικαιούχους και πληρούμε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Το ποσό που 

θα αιτηθούμε θα είναι το ανώτερο που δικαιούμαστε. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 12-02-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

 
Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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